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Amerikos kariuomenės Vo
kietijoje viršininkas genero
las Lucius D. Clay balandžio 
14 dieną paskelbė Berlyne, 
Franfurte ir Vienoje atsišau
kimą į tūkstančius tremtinių. 
Jis ragina visus juos grįžti į 
savo gimtinius kraštus, pri
mindamas, kad tolimesnė 
Amerikos ar kurios tarptau
tinės organizacijos parama 
yra netikra, abejotina.

Generolas pasiūlė 60 dienų 
maisto tiems tremtiniams, 
kurie savo noru sutiks grįž
ti savo tėviškėn. Jis puikiai 
žino, kad tūkstančiai lietu
vių, latvių, estų, lenkų, uk
rainiečių negali grįžti į savo 
gimtines. Tačiau jis ragina 
ir, matyti, mano, kad dėl di
desnio duonos kąsnio tie tiek 
daug iškentėję žmonės nutiks 
keliauti į kalėjimus, koncen
tracijos stovyklas, kankini
mų vietas, tiesiog į žudynes.

Daugiau nei sunku supras
ti, kas patarė generolui Clay 
tokį begėdišką raginimą pa
skelbti.

RAUDONOJI DIKTATŪRA LENKIJOJ
Varšuva. — Sausio mėnesį 

vyriausybė išrinkdino sau 
palankų seimą. Maskvos di
riguojami komunistai išėjo 
laimėtojais. Bet su didesniu 
skaičiumi žmonių visada 
daugiau “klapato.” Todėl 
Lenkijos raudonieji sumanė 
seniai išmėgintą bolševikų 
valdymo būdą.

Balandžio 7 d. Lenkijos 
seimas išleido dekretą, pagal 
kurį įkuriama šešių žmonių 
“Valstybės Tarybą.” Komu
nistų valdoma, toji taryba 
turi prižiūrėti ekonominį ir 
politinį Lenkijos gyvenimą. 
Ji gali leisti įstatymus, įvesti 
karo ar apsiausties stovį, 
tvirtinti valstybės biudžetą, 
ekonominį ir ūkinį valstybės 
planą ir prižiūrėti vykdymą.

Seimas per metus posė
džiaus tik tris mėnesius. Tai-

gi, viską valdys ir tvarkys 
Valstybės Taryba, kurion pa
skirti : Bierut, dabartinis 
prezidentas, Kowalski — sei
mo pirm.,Szwalbe, Zambrow- 
ski, Barcikowski ir Kolo- 
dziejski. Dauguma komunis
tai, o kiti jų pakalikai.

Lenkijos likimas atiduotas 
šešiems Maskvos “palaimin
tiems.”

Užpuolė Pelės
Sidney, Australija.—Šiau

rės Viktorijoje, Mallee srity
je, staiga atsirado nesuskai
tomi kiekiai pelių. “Juokda- 
mosios iš kačių” tos pelės už
plūdo 4,000 kv. mylių derlin
gų žemės plotų. Ūkininkai 
vaikščioja susirišę kelnių ga
lus, kad pelės nepradėtų 
jiems šliaužoti blauzdomis.
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Per Velykas Maskva pra
nešė Washingtonui sutinkan
ti tartis dėl atsiskaitymo su 
Amerika už gautą paramą 
paskolos ir nuomos keliu. 
Karo metu Rusija gavo iš 
Amerikos įvairios paramos 
už vienuolika bilijonų dole
rių.

Štai kokios amerikiečių gė
rybės nusiųstos Rusijon:

14,834 lėktuvai, 7,056 tan
kai, 51,503 greitieji automo
biliai, 385,883 sunkvežimiai, 
35,170 motociklų, 8,070 trak
torių, 131,633 kulkosvai
džiai, 345,735 tonai sprogsta
mosios medžiagoj t.t. - ’

Be to, 1,980 garvežių, 11,- 
158 prekiniai vagonai 105 
submarinų gaudytojai, 197 
torpediniai laivai, puspenkto 
milijono tonų maisto, milijo
nai tonų plieno, visokių me
talų ir žibalo, milijonai jardų 
įvairios drabužių medžiagos, 
15 mil. porų batų ir t.t.

Varšuva. — 1945 m. vasa
rą laikinoji Lenkijos vyriau
sybė nutraukė su Vatikanu 
pasirašytą konkordatą, ap
kaltindama Vatikaną, kad 
jis nesilaikęs vyskupų skyri
mo nustatytos tvarkos.

Nors valdžia paskelbė, kad 
ji į bažnyčios reikalus nesi- 
kiš, bet vis dėl to visur ją 
stengėsi varžyti.

Dabartiniu metu valdžia 
panoro atnaujinti konkorda
tą ir tam reikalui paskyrė 
Ksaverą Prušinskį, žinomą 
“nepriklausomąjį” kataliką, 
valdžios ir bažnyčios draugą, 
kuriam s'uteikč’-'įgalioto mi- 
nisterio titulą.

Prieš šešias savaites jis 
buvo Romoje, bet jo misija 
nepasisekė ir grįžo į Varšuvą 
net nesutikęs su Popiežium. 
Romoje jam buvo pareikšta, 
kad Vatikanas su Lenkija 
nesitars tol, kol nebus at
šaukti prezidento Bierutos 
apkaltinimai popiežiui, kad
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Graži skaitlinių eilė, ar ne? 
O ką už tai Amerika dabar 
gauna?

Amerika nenorėjo nieko 
kito, kaip tik taikos ir teisin
gumo pasauliui. Ji tiek ma
žai norėjo, bet ir to nesusi
laukė.

Linksniuojant aukščiau 
paminėtas skaitlines, tiesiog 
šiurpu pagalvoti, kaip melas, 
klasta, veidmainystė, išda
vystė, žmogžudystė trempia 
gėrį, grožį, tiesą, meilę.

Bet juk visa tai tik laikino 
pobūdžio blogybės. Fašizmo 
ir nacizmo pabaisos nebėra. 
Negalės išlikti ir jų bendra
darbis komunizmas.

Henry A. Wallace, rašant 
šiuos žodžius, viešėjo Angli
joje. Jis ten lanko kairiųjų 
grupių suruoštus susirinki
mus ir sako karštas kalbas, 
nukreiptas prieš savo šalies 
vyriausybės užsienio politi
ką.

Trumano pastangas pagel
bėti Graikijai ir Turkijai 
Wallace apšaukia “žiauriu 
imperializmu,” o savo kriti
kus vadina isterikais ir pan. 
Wallace mėgina įtikinti ang
lus, kad Ameriką. pasirinko 
tokį kelią, kurs gresia pasau
lio taikai.

Tokio keistuolio, sugebėju
sio savo laiku pasiekti labai 
atsakingų pareigų, Amerika 
tikrai dar neturėjo. Ir vargu 
kuri kita šalis turėjo “lai
mės” susilaukti tokio "pra
našo!”

vai. Ši organizacija jungia 
kelis tūkstančius vyrų drau
gijų ir šimtus organizacijų. 
Ji išlaiko dvi radijo progra
mas, kurių klausosi milijonai 
kiekvieną sekmadienį. Jos 
nuomonė dažnai pareiškiama 
visais svarbiausiais viešais 
klausimais.

Amerikos Lietuvių Katali
kų Federacija yra sveikinti
na, kad dalyvauja didžiajame 
Amerikos katalikų visuome
nės gyvenime, kad suranda 
galimumo įsijungti į viešąjį 
Amerikos katalikų veiklos 
judėjimą. Gyvenant Ameri
koje, svarbu būti visur, kur 
tik įmanoma.

Dalyvavimas amerikiečių 
organizacijose duoda dauge
riopos naudos lietuviškajam 
reikalui.

karo metu jis buvęs vokiečių 
draugas.

Prušinskis turėjęs ilgesnį 
pasikalbėjimą su Bierutu ir 
dabar vėl išvykęs Romon. 
Konkordato sudarymo reika
lą remia kardinolas Adomas 
Sapiega, kuris žada taip pat 
vykti Romon.

Taigi, derybos atnaujina
mos. Tiek Lenkijos valdžios, 
tiek Vatikano sluoksniai pa
žymi, kad daug dar reikia pa
daryti, kol susitarimas bus 
pasiektas.

Pačioje Lenkijoje dabar 
santykiai tarp bažnyčios ir 
valdžios yr&- labai' "įtempti. 
Dviems kunigams, kurie įėjo, 
į seimą kaip valdžios bloko 
nariai, uždrausta laikyti mi
šios. Senyvas Kielcų vysku
pas “pasitraukė” iš savo vie
tos, nes jis buvo liepęs skam
binti varpais, pagerbiant 
sausio mėn. rinkimų rezulta
tus.

Nežiūrint į. tai, abi pusės 
dabar stengiasi viena kitos 
neužkabinėti ir neerzinti.

Virš šimto metų ištylėjęs 
Heklos ugniakalnis, pradėjęs 
veikti kovo 30 d., patraukė 
visų gamtos mokslo mėgėjų 
dėmesį į šaltą Islandijos sa
lą.

Beveik visada sniegais ap
klotas Heklos krateris yra 
pakilęs 4,754 pėdas virš jū
ros, o nuo Islandijos sostinės 
—Rejkjaviko—jis yra vos už 
70 mylių.

Islandija, arba, lietuviškai 
tariant ledų žemė, yra toli 
prasikišusi į Atlanto vande
nyno šiaurę sala su virš šim
to užgesusių ugniakalnių. Su
stingusi lava dengia 1,700 kv. 
mylių plotą.

Iš kai kurių vulkaninių 
kalnų teka nedidelės verdan
čio vandens srovės. Daugelis 
šimtų karštų šaltinių ir gei-’ 
zerių trykšta pro ledais ap
klotą žemę.

Daugelis Islandijos namų 
apšildomi garo ir karšto van
dens vamzdžiais iš “požemi
nių” krosnių. Ta pati šiluma 
augina šiltadaržiuose gėles ir 
daržoves. Didžiausiai Reyk- 
javiko ligoninei, plaukiojimo 
baseinui ir sostinės skalbyk
loms karštą vandenį teikia 
taip pat požeminiai šaltiniai.

Rusai Atmetė Taikos Plana
Maskva. — Balandžio 14 

d., sovietų užsienių reikalų 
ministeris Molotovas ir dik
tatorius Stalinas neigiamai 
atsakė į Jungtinių Amerikos 
Valstybių delegacijos pirmi
ninko gen. Marshallo pasiū
lymą, per 40 metų alijantams 
kontroliuoti Vokietiją ir to
kiu būdu užtikrinti Europoje 
taiką, nežiūrint, kad Didžio
ji Britainija ir Prancūzija su 
tuo planu sutiko.

Molotovo atsakyme, tik
riau pasakius jo pasiūlyme, 
įjungti visi Rusijos reikala
vimai, kurie per paskutines 
savaites buvo Amerikos ir 
Anglijos delegacijų visai at
mesti.

Molotovo atsakymo teks
tas taip suredaguotas ir su
formuluotas, kad jis jokiu 
būdu Amerikos delegacijai 
nepriimtinas.

Bendrai, artimi Amerikos 
delegacijai šaltiniai mano, 
kad Molotovas nenorėdamas 
aiškiai Marshallo projekto 
atmesti, netiesioginiai bando 
jį pasmerkti.

Molotovo tikslas yra kuo- 
greičiausiai atsikratyti Ame-

KATALIKAI STIPRĖJA INDIJOJE
Už metų Indija susilauks 

seniai lauktos ir siektos ne
priklausomybės. Laukia jos 
visi Indijos gyventojai, lau
kia jos ir Indijos katalikai, 
kurių ten yra'^ti penkių -mi
lijonų.

Katalikų įtaka Indijoje au
ga, kaip auga ir jų skaičius. 
Per paskutinį dešimtmetį 
katalikų skaičius dvigubai 
paaugo. Daug reiškia, kad 
kunigų ir vienuolių daugu
mas yra vietiniai indai. Iš 5,- 
000 kunigų apie 3,700 yra 
vietiniai; iš 10,500 vienuolių 
daugiau kaip 7,000 yra vie
tinės indės.

Katalikai Indijoje išlaiko 
5,000 pradžios mokyklų, 450 
vidurinių mokyklų, 325 aukš
tesnes mokyklas ir 30 univer- 
sitetų-kolegijų. šias mokyk-

kų vaikai. Iš viso yra 58 baž
nytinės divizijos, kurių 16 
valdo vietiniai vyskupai.

Pasauliečiai yra įtraukti į 
apaštalavimo darbą, kurio 
priešaky dirba Indijos Kata
likų Sąjunga.

VYSKUPAI IŠDALINS 
BAŽNYČIOS ŽEMĘ

KARDINOLAS PRITARIA TRUMANUI

Amerikos katalikų vyrų 
tautinės tarybos suvažiavi
me Washingtone dalyvavo ir 
du Amerikos lietuvių atsto-

Balandžio 9 d. pas Staliną 
lankėsi buvęs Minnesotos 
gubernatorius Stassen. Pasi
matymas įvyko Kremliuje, 
kaip paprastai, vidurnakty.

Stassen pasisakė kalbėjęs 
su Stalinu ir apie spaudos 
laisvę. Jis nusiskundęs Stali
nui dėl Maskvoje esančios 
cenzūros užsienio korespon
dentų pranešimams. Stalinas 
pareiškęs, kad užsienio ko
respondentai dažnai praneši
nėja “išmislus,” tuomi erziną 
sovietų žmones ir todėl cen
zūra negalinti būti panaikin
ta.

Įdomu, ar Stassen išdrįso 
priminti Stalinui, kad Rusi
jos spauda retai kada pažy
mi, ką užsienio koresponden
tai rašo apie Rusiją. Tad kaip 
sovietų žmonės gali erzintis 
dėl to, ko jie nežino?

Londonas.—Kardinolas B. 
Griffin, Westminsterio arki
vyskupas, pareiškė viešo pa
sitenkinimo prezidento Tru- 
mano žygiu, prašant para
mos Graikijai ir Turkijai ir 
tuomi užkertant kelią toli
mesniam komunizmo plėti- 
muisi Europoje.

Kardinolas kalbėjo Bir- 
minghamo bazilikoje, konse
kruojant naują arkivyskupą, 
ark. Joseph Masterson, 49 m. 
amžiaus.

“Aš manau, kad jau laikas 
mūsų šaliai (Anglijai) pa
smerkti žiaurumus, kurie yra 
vykdomi vardan demokrati
jos ir laisvės daugelyje rytų 
Europos vietų, kur milijonai 
žmonių tebelaikomi koncen
tracijos stovyklose, kur mili
jonai imami vergų darbui, 
kur naikinami seni krikščio
niški papročiai ir žmonės 
persekiojami dėl tikėjimo ir 
tikybos,” sakė kardinolas.

“Ši krizė atsirado, nes 
žmogaus ir šeimos teisės yra 
visiškai paniekinamos. Jos 
paniekinamos, nes Dievas, 
kurs davė jas žmogui, yra 
paniekinamas ir puolamas. 
Dievui nėra vietos komunis
tiniame, totalitariniame reži
me, ir to pasekmėje nepripa
žįstama žmogaus kilnumas 
ir atsakingumas dėl tos pat 
priežasties lygiai nepripažįs
tamas žmogaus broliškumas, 
kurs yra visų tikrų tarptau
tinių santykių pagrindas,” 
kalbėjo kardinolas.

“Atlanto čarteris, kurio 
vardą šiandie žmonės bijo 
minėti, buvo paskelbęs tam 
tikrus pagrindinius dėsnius, 
kurių daugumas jau visiškai 
atmesti. Daugely vietų rytų 
Europoje asmuo neturi lais
vės nei veikti, nei pasireikšti, 
nei praktikuoti savo tikybos.

“Lietuva, Latvija ir Estija 
yra pavergtos Rusijos, ir to
dėl Atlanto čarteris pateko 
tik pasityčiojimu,” užbaigė 
kardinolas, pasisakydamas 
už laisvę Lietuvai ir kitoms 
pavergtoms valstybėms.

Vienna. — Austrijos kata
likų vyskupai nutarė išdalin
ti bažnyčios žemę dešimčiai 
tūkstančių mažažemių. Kiek
vienas mažažemis gaus apie 
9,000 kvadratinių pėdų že
mės.

Telefono Streikas
Arti Galo

Kanada Į Pan-Ame
rican Sąjungą

Washington. — Senatorius 
Vandenberg, kalbėdamas 
Pan-American Day iškilmė
se, pareiškė, kad dabar lai
kas viso Amerikos žemyno— 
šiaurės ir pietų—valstybėms 
dar glaudžiau sueiti į Pan- 
American Sąjungą, apsaugo
ti ir užtikrinti taiką ir eko
nominę pažangą visame 
Amerikos kontinente. Ta pro
ga jis kreipėsi į Kanadą, kad 
ji prisidėtų prie dabar jau 
veikiančios sąjungos ir tuo 
žygiu įgyvendinti “Amerikos 
žemyno tautų ir valstybių 
broliją, nuo šiaurės ledynų 
iki Cape Horn pusiasalio.”

Pan-American Sąjunga į- 
kurta 1910 metais, šiomis 
dienomis minėjo savo 57 me
tų sukaktį.

rikos kišimosi ir įtakos Eu
ropoje, todėl bet kokia sutar
tis, kuri leistų Amerikai da
lyvauti Europos reikaluose 
40-50 metų laikotarpyje, Ru
sijai nepageidaujama.

Molotovo manymu, Vokie
tijos taikos sutartyje turi 
būti numatyta ginklo prie
monė (sausumoje, ore ir van
denyje) prieš Vokietiją, jei
gu ji neišpildys sąjunginin
kų pastatytų sąlygų nors 
iki šiol tokių sąlygų nebuvo 
pastatyta. Ruhr’o pramonę 
turi kontroliuoti visos ketu
rios šalys: Amerika, Anglija, 
Rusija ir Prancūzija. Visa di
džioji Vokietijos pramonė tu
ri būti suvalstybinta.

Gen. Marshallo patarėjai, 
jau prieš kurį laiką pradėjo 
įtarti rusų pastangas Ame
riką izoliuoti iš Europos rei
kalų ir gyvenimo. Tas ypač 
paryškėjo, kada šiomis die
nomis Maskvoje konferenci
jos delegacijų narių tarpe 
buvo pradėta platinti ir da
linti iš Italijos komunistų 
laikraščio straipsnis, kad 
Amerikos įtaka Europoje ne
pageidaujama.

Korespondentų žiniomis, 
gen. Marshallo pranešime J. 
A.V. prezidentui Trumanui, 
tas klausimas bus plačiai pa
liestas ir net pabrėžiamas.

♦--------- ------------------------------------------

500 Tūkst. Skiepijosi 
Nuo Raupy

New York.—Vėliausiu lai
ku New Yorke keletas žmo
nių staiga susirgo raupais. 
Susirgimų skaičius greitai 
pradėjo didėti ir todėl miesto 
sveikatos prižiūrėtojai susi
rūpino. Tuojau spaudoje ir 
per radiją paskelbta, kad vi
si, kurie paskutiniu laiku nuo 
raupų neskiepyti, skiepytusi 
klinikose, ligoninėse ir kitur. 
Iki šiol jau per 500,000 žmo
nių gavo nuo raupų skiepus. 
Keletą dienų net buvo New 
Yorke pritrūkę skiepijimui 
serumo, bet ta spraga jau už
pildyta.

Nuo raupų jau mirė tik ke
letas žmonių. Kurie nėra rau
pų skiepyti, patartina neati
dėliojant skiepytis, nes rau
pai labai užkrečiama ir pavo
jinga liga.

KOLUMBO VYČIAI
RINKSIS BOSTONE

Sąskaita Sovietams
Washingtpn. — Iki šiol J.

Kolumbo Vyčių organiza
cijos 65 metinis seimas šie
met bus Bostone rugpiūčio 
19-21 d. Ten gyvena Kolum
bo Vyčių vyriausias vadas, 
teisėjas Swift.

Ši didžiulė katalikų vyrų 
organizacija’ turi 700 tūks
tančių narių. Jai priklauso 
nemaža ir lietuvių katalikų 
vyrų4 * X ' .

atsiskaitė dėl karo metu į- 
vestos paskolos, tik Rusija ir 
Kinija tokio atsiskaitymo 
nepadarė. Šiomis dienomis 
Rusija pranešė, kad esanti 
pasiruošus atsiskaityti. Tuo 
reikalu netrukus bus pradėti 
pasitarimai. Amerika Rusi
jai karo metu davė visokios 
karo medžiagos, maisto ir 
daiktų virš vienuolikos bili
jonų vertės.

Washington. — Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriau
sybė streikuojantiems telefo
nų kompanijų tarnautojams 
ir darbininkams įteikė naują 
taikos siūlymą, kuris duoda 
vilties manyti, kad streikas 
gali greitai baigtis. Darbda
vių ir darbo unijų atstovai 
iš savo pusės padarė naujus 
pasiūlymus, kurie gali likvi
duoti streiko bangą.

Yra vilties, kad dabartinis 
telefonų tarnautojų streikas 
ilgai neužsitęs ir su vyriau
sybės tarpininkavimu 
vyks pasiekti kokio nors 
sitarimo.

pa- 
su-

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 27

Caracas. — Apie 25 mylios 
nuo Venezuelos sostinės nu
krito didžiulis lėktuvas, pa
taikęs į kalnų aplinkumą. Va
žiavę 27 asmens visi žuvo.

Lėktuvu keliavo 21 moki
nys, 3 mokytojai ir 3 įgulos 
nariai.

Popiežius Priėmė 
Kongresmanus

Washington. — Popiežius 
Pijus XII priėmė Amerikos 
kongresmanų delegaciją, ku
riai vadovauja senatorius 
Berkley.

Ši delegacija dalyvauja 
tarptautiniame suvažiavime 
Egipte.

— Bal. 7 d. į kasyklas grį
žo tik 54 tūkst. angliakasių 
po saVaitės gedulo, kurin, j. 
Lewis prašymu, buvo išėję 
400,000 angliakasių.

Amerikos kariuomenei davė 
93,000 karių, kurių 1,800 žu
vo mūšiuose.

DAUG ATSIVERTĖLIŲ

Šiomis 
tone, šv. 
priimti į 
46 atsivertėliai, 
dėsnių juos mokė 
Fulton J. Sheen, 
pamokslininkas.

dienomis Washing- 
Patriko katedroje, 
Katalikų Bažnyčią 

Tikėjimo 
prelatas 

įžymusis

— Plieno darbininkai ruo
šiasi streikui.

— Senatorius Taft senate 
siūlo priimti įstatymą, kurs 
sulaikytų 60 dienų bet kokį 
streiką, galintį pakenkti “ša
lies sveikatai ar saugumui.”

DIDELIS SPROGIMAS TEXAS MIESTE
 - <ą>— ■■ ....

FEDERACIJOS NARIAMSBalandžio 16 d., Prancūzų 
laivas “Grand Lamp” užside
gė Texas City, Texas uoste. 
Gaisro paliestas laivas spro
go mesdamas degančią masę 
į krantą, kur padegė Monsan
to Chemical Co. Sudėti kom
panijos sandėliuose chemica- 
lai irgi sprogo. Tas sprogi
mas palietė 150 mylių apy
linkę.

Paskutinėmis žiniomis 350 
žmonių prarado gyvybes ir 
1,000 sužeistų. Visam mieste 
didelė panika ir gaisras kilo 
po gaisro. Tai didžiausias 
sprogimas Texas Gulf istori
joj. Nuodingos dujos plėtėsi 
iki po piet trečiadienį. Miesto 
valdininkai šaukėsi visur pa- 
gelbos. Daktarai, slaugės, 
gaisrininkai ir policija iš
šaukti iš apylinkės miestų.

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities mėnesinis 
susirinkimas įvyks penkta
dienį, balandžio 25 d., 7:30 
vai. vakare, Apreiškimo par. 
salėje.

Draugijų atstovai ir kata
likų visuomenės veikėjai ma
loniai prašomi dalyvauti.

PAGERBS MAJORU

Gegužės 26 d. Commodore 
viešbutyje bus didelis demo
kratų bankietas New Yorko 
miesto majorui O’Dwyer pa
gerbti.

Pramatoma, dalyvaus apie 
1,000 asmenų. Vakarienės 
bilietas kaštuoja 100 dol.

Skaitytoje Žiniai
Dėl techniškų kliūčių šis 

“Amerikos” numeris išeina 
tik 4 puslapių.

“Am.” Administracija.

— Seattle, Wash., keleivi
nis autobusas susidūrė bal.
7 d.- su aliejaus sunkvežimiu. 
Nelaimėje žuvo 9 keleiviai.

— Japonijos savivaldybių 
rinkimuose bal. 6 d. komunis
tai surinko tik vieną nuošim
tį paduotų balsų.
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Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

LIETUVIŲ ŠALPOS REIKALU
Jau daug buvo rašyta, kalbėta šiuo klausimu. Bet kaip 

kasdien valgome duoną ir ji mums neatsibosta, taip šalpos 
klausimas yra duona tūkstančiams, kurie laukia mūsų pa- 
gelbos. Todėl kalbėti apie lietuvių šalpą turėtų būti kasdie
ninė užduotis mūsų spaudai.

Amerikiečiai lietuviai gali pasididžiuoti, kad “daug pa
darėme, daug davėme”. Daugelis norėtų pasakyti, kad jie sa
vo dalį atidavė, kad užtektinai jau šelpė. Daugelis pastato 
klausimą: kas mums ką nors duoda? Tam atsakymas labai 
lengvas — laimė —ir darbas. Taip, mes laimingi, kad turime 
pastogę, šeimą, pastovias pajamas ir kažkaip nenorime pri
siminti, kad ten už jūrų yra mūsų brolių, kurie tos laimės 
neturi. Jei ir prisimename, tai tik paviršutinikai, nes sotam 
alkanas sunku suprasti.

Savo susirinkimuose kalbame saldžiai, daug prižadame, 
atrodo, kad kalnus nuversime, bet išėję iš salės užmirštame, 
kad tais musų pažadais tiki virš septyniasdešimt tūkstančių 
lietuvių. Amerikiečiai lietuviai dar nei karto neapvylė savo 
brolių ir tėvų žemės, tad ir šiuo metu, kada jie yra ypač 
reikalingi pagelbos, mūsų dosni ranka turi išsitiesti.

Šiuo metu yra vedamas Bendro Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondo Vąjus. Turi būti sukelta tam tikra suma pini
gų, kuri apgintų nuo bado ir šalčio įvairiose Europos šaly
se esančius lietuvius. Tas vajus turėtų būti paremtas visų 
mūsų .vieningai ir dosniai. Jeigu tik pagalvotume, kiek iš 
visų yra prašoma, tai rastume, kad netaip jau sunku su
kelti įvairiom kolonijom paskirtas dalis.

Kiekviena organizacija, draugija ir jų kuopos gali už
sidėti sau atitinkamą sumą sukelti. Skaitydami laikraš
čius matome, kad vieni tiek daug gali padaryti, o kiti — 
sutinka įvairias kliūtis. Tos kliūtys nėra kas kita, kaip tik 
stoka pasiryžimo pasiekti ir pralenkti tuos, kurie už juos 
daugiau surinko. Šiuo metu neužtenka pasakyti, kad daro
ma kas galima, nes reikalaujama daugiau. Kariai Bataane 
ir Naujojoj Gvinėjoj įrodė, kad mumyse yra daugiau jėgos, 
negu paprastai parodome.

Tad, dabar prieš mus yra pastatyta tokia padėtis, kuri 
reikalauja didesnio susikaupimo, darbo ir įnašų. Tą padė
tį turime sutikti £U nauja dvasia ir užsidegiilMi. Pavargi
mui nėra vietos, kada dėl stokos maisto ar drabužio skursta 
senutė ar kūdikėlis. Niekad tam mūsų lietuviška širdis ne
leido atsitikti ir negali leisti. Ko mes negalime ar gal neno
rime, tai suprasti padėties rimtumo. Mums sunku įsivaiz
duoti, kad yra kur nors alkanų, kad jaunimas nori siekti 
mokslo, kad yra tūkstančiai vargstančių.

Šimtai laiškų mus pasiekiančių įrodo, kad padėtis ne
tekusių tėvynės lietuvių yra labai pavojingoj padėtyje. Tad 
nuo mūs priklausys, kad išgelbėtume tuos, kuriuos galime. 
Mums yra duodama proga įrodyti, kad mes nepailstame 
darbe, kad pasakome garsiai pasauliui, jog Lietuva ir lie
tuviai turi teisės ir nori gyventi.

Tad tegu mūsų jėgos susitelkia į šį taip garbingą ir 
didų darbą, kurio laukia mūsų išsklaidyti broliai. Dary
kime tai, kas atrodo negalima. Už tai visa tauta dėkos. Įrū
dykime, kad padėję Lietuvai prisikelti prieš trisdešimt me
tų, neleisime klastingam priešui jos išnaikinti, neleisime 
goriausiems jos vaikams pražūti. Remkime Bendrojo Ame
rikos Lietuvių šalpos Fondo vajų ir jo visus darbus.

Tavo sieloje meilė vien žėri, 
Širdis plakas vardan Lietuvos, 
Nepalūžti kovojęs už gėrį 
Išvarytojo brolio iš žemės savos.

Tavo sieloje gėlės nevysta 
Iš gimtųjų tėvynės laukų 
Ir jos puošia kilniausiąjį ryžtą 
Aukso varpų gražiu vainiku:

Kad išauštų vėl laisvės rytojus
Ten, kur ilsis tėvų pelenai 
Ir papuoštų krūtines artojų 
Sužydėję balti jazminai.

Kad prie kryžių tėvelių medinių 
Maldai klauptus pilki tremtiniai, 
O trispalvė padangėj tėvynės 
Skelbtų džiaugsmą vaikams amžinai...

Tavo sieloje meilė vien žėri, 
Širdis plakas vardan Lietuvos, 
Nepalūžti kovojęs už gėrį 
Išvarytojo brolio iš žemės savos.

VI. Būtėnas.

IŠLEISKIME ST. ŠIMKAUS OPER|

išsaugokim lietuviška kultūra
Amerikos Lietuvių Kultūri

nio Archyvo žodis 
Visuomenei

Svetimųjų priespaudai ilgą 
laiką Lietuvoje tebesiaučiant 
ir jos visų laisvo gyvenimo 
sričių laimėjimus naikinant, 
mums, Amerikos lietuviams 
tenka didi ir atsakinga parei
ga:, kovoti už Lietuvos atva
davimą ir surinkti bei apsau
goti dokumentus, susijusius 
su lietuvių tautos kovomis už 
laisvę, už savą kultūrą, tos 
kultūros* srityse pasiektus 
laimėjimus, o taip pat ir už 
lietuvių išeivių įnašą į šį kul
tūros lobyną.

Tuo tikslu jau kelinti me
tai > yra įsisteigęs Amerikos 
Lietuvių Kultūrinis- Archy
vas;’ (366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.). Jau yra su
rinkta t nemaža lietuviškų 
knygų; laikraščių, įvairių do
kumentų, organizacinės veik
los pažymėjimų, fotografijų, 
šiek tiek tautinių rūbų, lietu
viškų rankdarbių ir modelių. 
Dabar su pagyvinta energija 
norima rinkimo ir tvarkymo 
darbą paspartinti.

Amerikos Lietuvių Kultū
rinis Archyvas, trumpai— 
ALKA prašo, tad visus Ame

rikos lietuvius patriotus 
siųsti šiai įstaigai visokią 
medžiagą, kurį galėtų būti 
vertinga ir įdomi ne tik mū
sų lietuviškosios veiklos isto
rijai, bet ir išsilaisvinusiai 
ateities Lietuvai. Reikia pri
siminti, kad mūsų tėvų že
mės pavergėjai sąmoningai 
naikina, išveža ir slepia visą 
medžiagą, kuri galėtų būti 
naudinga teisingam istorikui 
ir mums patiems. Gelbėkime, 
kas dar galima išgelbėti! Be 
to, lietuvių kultūrinės senie
nos galės būti įdomios ir nau
dingos ir Amerikos mokslo 
žmonėms, kurių vienas kitas, 
be abejo, atsiras taip pat iš 
mūsų čionykštės jaunosios 
kartos.

Kiekviena lietuviška kny
ga, rankraštis, fotografija, 
tautinis drabužis (juostos, 
kaklaraiščiai, priejuostės, 
rankšluoščiai, staldengtės ir 
t,t.), įrankis ar panašus pri
siminimas bus mielai į ar
chyvą priimamas kaip auka.

Archyvas keletą reikalin
gų kambarių nemokamai turi 
laikraščio Darbininko .name. 
Bet reikalingi dar kai kurie 
baldai, spintos ir kita. Taip 
pat archyvas reikalingas sis-1

Labai daug buvo kalbama 
ir rašoma apie Šimkaus ope
rą. Būdamas Amerikoje, dar 
Lietuvos Nepriklausomybės 
laikais, kuomet jis buvo čia 
atsiųstas vakacijų, jis ėmėsi 
parašyti simfoniją. Kiek jis 
tos simfonijos parašė, niekas 
dabar negali pasakyti, bet 
kad jis galvoje tvėrė operą, 
tai aišku. Pradžia buvo jo pa
daryta net pirmais laikais jo 
buvimo Amerikoje, pirmojo 
karo metu, nes jis tuosyk jau 
jai davė vardą. Tam paliudy
ti yra daina parašyta iš ope
ros “Pagyrėnai.” ši opera 
“Pagyrėnai” buvo baigta vo
kiečių armijai siaučiant Lie
tuvoje ir tuo laiku buvo Kau
ne pastatyta scenoje su dide
liu pasisekimu. Gyrė ją ne 
tik lietuviai muzikai.

Kokis gi likimas tos operos 
dabar? Šimkui mirus ir jo 
vaikams pasitraukus iš Lie
tuvos, partitūra ir orkestro 
partijos likosi Kaune, Vieną 
ir vienatinę kopiją klaviro, 
kuri susideda iš 4 knygų pa
ties Šimkaus ranka rašytą, 
sūnus Algis, bėgdamas iš 
Kauno, po pažasčia atsigabe
no į Ameriką.

Dalykas yra labai didelis 
ir labai rimtas. Reikia tą vei
kalą apsaugoti. Esant viena
tinei kopijai, viskas gali at
sitikti. Jeigu ne ugnis, tai ga
li kitokiais keliais žlugti. Pa
galios, bevartant laiks nuo 
laiko,, gali vienas lapas kur 
nors iškristi. Tokioje padėty
je esant negalima nei firmom 
pasiūlyti išleisti.

Ar mes, amerikiečiai, ne
galėtume šio dalyko išgelbė
ti? Reikia ją mums išleisti. 
Išleidimas kainuos apie $4,- 
000, nes dabartiniu laiku ka
limas gaidų, ypač svetimoje 
kalboje, brangiai atseis. Be 
to, dar reikės duoti tekstas 
itališkas arba prancūziškas, 
nes viena kalba Amerikoje 
netiks. Sukelti sumą išleidi
mui turėtų būti sudarytas 
specialus komitetas, kuris 
prenumeratos keliu ir chorų, 
kurie daugiausia Šimkaus 
dainas dainuoja, parengimais 
galėtų tam tikslui sukelti 
reikalingą sumą.

Šiame reikale turėtų imtis 
vadovavimo Vargonininkų S- 
ga. Turėdama iždą ir knygy
ną, turėtų kur išleidus ir pa
laikyti. Manyti, kad chorai 

temingo tvarkymo, šiems 
reikalams yra įsteigtas AL
KA Fondas. Archyvo vado
vybė, prašydama ir piniginė
mis aukomis šią kultūros į- 
staigą remti, nori pabrėžti, 
kad tos aukos bus vertina
mos'kaip taurių patriotinių 
širdžių garbės aukos. Jos bus 
skelbiamos spaudoje. Siųsti: 
Dr. A. L. Kapočius, 336 W. 
Broadway, South Boston 27, 
Mass.
Kun. P. M. Juras,

Pirmininkas
Br. Budreikaitė, 

Sekretorė 
Dr. A. L. Kapočius, 

Iždininkas

galės tą operą statyti, būtų 
naivu, nes amatoriškiems 
chorams ji visai neprieina
ma. Nežiūrint jos gražumo, 
meliodijų ir choro dalių, ope
ra yra labai moderni, labai 
sunki sudainuoti ir sunki su
vaidinti. Mes galime tiktai 
pastatyti Šimkui amžiną pa
minklą, išleisdami operos 
“Pagyrėnų” klavirą.

Jeigu Amerikoje atsirastų 
operos kompanijų, kurios pa
statytų ją, tada, Algio Šim
kaus nuomone, p. Kačinskas, 
kuris matė lošimą ir girdėjo 
muzikos stilių orkestracijoje, 
galėtų partitūrą orkestrui 
pagaminti. Jeigu ir nebūtų 
taip, kaip originalas, bet ne
labai toli būtų nutolta.

X. Strumskis.

Mažėja Imigracijos 
Užtvaros

Montreal. —^Tarptautinis 
Darbo Biuras paskelbė, savo 
turimus duomenis apie imi
graciją į 23 kraštus. Didesnė 
pusė tų kraštų lengvina sve
timšalių priėmimą, kuris rei
kalingas jų šalies ekonomijai 
pakelti.

Tokių kraštų pryšakyje 
stovi Prancūzija, Anglija ir 
dauguma Pietų Amerikos 
valstybių. Amerika kol kas 
dar neapsisprendusi, nors jos 
kongrese jau susitelkė 300 
pasiūlymų palengvinti imi
graciją.

Prancūzija savo ūkiui pa
kelti nori iki 1947 m. galo įsi
leisti 430,000 svetimšalių 
darbininkų, o iki 1950 m. pri
ims iki 1,5 milijonus.

Belgija sudarė sutartį su 
Italija priimti į anglies ka
syklas 50,000 italų.

Kanada dar tebesvarsto 
projektą įsileisti žemės ūkio 
ir kasyklų, miškų bei staty
bos darbininkų.

Meksika įsileidžia 15,000 
šeimų į žemės ūkį ir pertvar
ko visus imigracijos įstaty
mus.

Argentina kasmet 50,000 
ūkininkų, žvejų, pramonės ir 
technikos specialistų. Valdžia 
tikisi kas mėnuo įsileisti po 
5,000 italų amatininkų.

Brazilija teikia pirmenybę 
žemės ūkio ir pramonės dar
bininkams.

Čili pageidauja metalo, 
maisto apdirbimo specialis
tų, tekstilės ir miško darbi
ninkų, žvejų ir ūkininkų.

MENESĮ GALIMA IŠSIMAI
TINTI UŽ PORĄ NYLON

KOJINIŲ

Lenkijos karo našlaičiams, 
kurių ten yra apie 2 mil., glo
boti komitetas yra apskaičia
vęs, kad Lenkijoje už juodoje 
rinkoje parduotas nylon koji
nes ar kartoną cigarečių ga
lima gauti 1,600 kepalėlių 
duonos ar 600 kvortų pieno. 
Tokios vertės maistu galima 
našlaitį išmaitinti per visą 
mėnesį. -

BALF GLOBOJAMI NAŠLAIČIAI—(iš kairės į dešinę) Berniu
kai Marianapolio kolegijoje: Jonas Martinkus, Jonas Kružinaus- 
kas, Arvydas Šimonis ir Vladas Siutilas. Mergaitės: Birutė Kun- 
gytė ir Juzė Adomonytė, dabar gyvenančios lietuviu šeimose 
Norwood, Mass. Aukokite BALF’ui—United Lithuanian Relief 
Fund of America, 19 W. 44 St., New York 18, N. Y.

JONO KMITO “VYTIS IR ERELIS-’
Jonas Kmitas, gyvenime 

kun. Dr. K. Urbonavičius, 
mažiau populiarus Lietuvoje, 
negu čia, Amerikoje. Tai la
bai natūralu, nes jis čia nuo 
seno gyvena ir dirba. Lietu
voje tik nedideliam žmonių 
skaičiui yra žinomi jo dar
bai ir vardas. Tačiau vienas 
jo kūdikis Lietuvoje yra ly
giai populiarus, kaip Straz
delio giesmė “Pulkim ant ke
lių.”

Norėtume tad šį tą papa
sakoti apie tą kūdikį. Kiek
vienoje Lietuvos bažnyčioje 
ir beveik kiekvieną sekma
dienį, po sumos, giedamas šis 
Jono Kmito giesmės posmas: 
Jau užbaigėm auką gausią, 
Laimink, Dieve, mus visus,— 
Ir tėvynę mūs brangiausią, 
Ir senuosius tėvelius.

Būdavo, klausydamas šios 
giesmės dažnai pagalvoda
vau: kas yra tas šviesus ir 
mielas žmogus, kuris šiuos 
žodžius taip gražiai sudėjo. 
Veltui buvo beklausti, mažai 
kas težinojo. Ir štai, po dau
gelio metų, man krinta laimė 
giesmės autorių pažinti. Kaip 
tas posmas panašus į auto
rių! Autorius yra didesnis ir 
gražesnis už kūrinį. Kūrinys 
yra tik mažytė jo širdies 
nuotrupa. Tenka su gėda pri
sipažinti, kad mes, lietuviai, 
labai mažai tesidomime kū
rėjais, nors jų kūriniais nuo
lat naudojamės. Negana to, 
kol autorius gyvas ir čia pat 
—mūsų tarpe, mes į jį žiūri
me, kaip į tretįjį pasakos 
brolį. Reta tauta, kaip mes, 
taip niekina gyvą kūrėją. Iš 
kitos gi pusės, reta tauta yra 
tiek nuo plunksnos priklau
siusi, kaip mes, lietuviai. Vi
sa mūsų kova ėjo ir tebeeina 
raštu.

Jonas Kmitas paleido pa
saulin naują savo “sūnų pa
laidūną”—“Vytį ir Erelį.” 
Vargu ar šis veikalas sulau
kė tinkamo skaitytojų skai
čiaus. Sena ir žinoma tiesa: 
ar gali būti dar kas ir lietu
viškai skaitytino parašyta. 
Ir skaito čia pirmą pasitai
kiusį šlamštą: jis būtinai ge
ras, nes svetima kalba para
šytas. Bet tegu tik “Vytis ir 
Erelis” pasiekia Lietuvą ir 
susilauks, bent jaunimo tar
pe, panašaus populiarumo, 
kaip anksčiau minėtas gies
mės posmas.

Jono Kmito apysaka yra 
epopėja, apimanti beveik ke
turių dešimtų tautos gyveni
mo laiko tarpą. Visi apysa
kos veikėjai reikia suprasti 
simboliškai. Stuobrys, Taut- 
gėla, Bitinas ir kiti atstovau
ja buvusius Lietuvoje luo
mus arba politines grupes. 
Apysaka kaip tik ir vaizduo
ja luomų ir politinių grupių 
trynimąsi kovoje dėl Lietu
vos laisvės ir nepriklausomy
bės.

Ak, kad mes panašų roma
ną būtume turėję prieš tris
dešimt metų! Jis būtų buvęs 
tikrai klasiškas veikalas. Bet 
dar ir šiandie mes neturime 
tokios apysakos, kuri apimtų

taip platų tautos gyvenimo 
tarpą.

Tiesa, būtų buvę daug ge
riau, kad autorius apysaką 
būtų rašęs ramesniu ir epiš- 
kesniu tonu. Fabulos įtampa, 
dramatiški momentai pa
traukia skaitytoją, bet, vis 
dėlto, jie ir atitraukia skai
tytoją nuo paties svarbiausio 
dalyko—nuo laiko dvasios ir 
vaizdo. Apysakoj pavaizduo
tos luomų ir pažiūrų aistros 
yra tikros, bet jos buvo giles
nės ir platesnės.

Kita silpnoji pusė: veikė
jai atstovaudami luomą ar 
politinę pažiūrą nustoja buvę 
gyvi žmonės. Tai beveik neiš
vengiama. Užtenka prisimin
ti Vaižganto “Pagiedrulių” 
veikėjus. Meno kūriny yra 
daug svarbiau gyvi žmonės, 
o. ne suakmenėjusios idėjos.

Idėjos, mat, yra nelanks
čios: jos yra pastovios ir vie
nalytės. Kada veikėjas atsto
vauja ne pats, save, .bet luo
mą, jis būtinai turi tapti vie
no kaulo. Ir Andrius Stuob-1 
rys yra tik vieną kartą gyvas 
žmogus: tada, kai jis kalba
si su savo žmona prieš jį su- 
imant. Tai žmogiškiausias jo 
nuotykis. Ir kaip jis papras
tas. Stuobriui lygiai rūpi tė
vynė, kaip tada, kai jis sam
dėsi žandarų viršininkui ve
žėju, važiuojančiam jo paties 
suimti. Juk ir dabar jis galė
jo griebtis savo triksų čekis
tams apgauti, bet to nedarė. 
Anksčiau jis atstovavo lietu
vį inteligentą esantį už įsta
tymų, o dabar jau lietuvį— 
žmogų. Nepriklausomybės 
laikais aštrių luomų ir pažiū
rų nebuvo, o jei ir buvo, tai 
buvo grynai vidaus reikalas. 
Atėjus bolševikams visi lie
tuviai tampa nelaimės bro
liai. Jis gali pats vienas išsi
gelbėt, bet šeima dėl to žus, 
o šeima irgi Lietuva, dėl to 
jis aukojasi vienas.

Gražiausias apysakos epi
zodas yra Širvintų-Giedrai- 
čių mūšiai. Čia autorius įpila 
kraujo. Duoda tikrinių veikė
jų vardų. Būtų buvę dar kon
krečiau, jei autorius būtų 
daugiau precizavęs kovų vie
toves. Širvintos tolokai nuo 
Giedraičių, o kova virė viso
je toje apylinkėje.

Iš kitų tautų atstovų apy
sakoje yra du stambūs veikė
jai: lenkas Bezickis ir rusas 
Pomadinas. Deja, jie yra la
bai vienalyčiai: jų tik šuny
bės apysakoje auga, bet ne 
charakteriai. Negalima būtų 
pasakyti, kad jie nebūtų tik
ri, bet vis dėlto jaučiasi ne
maža doza tendencijos. Iš ki
tos pusės, lenkus labai daž
nai tvojama rašte. Užtenka 
prisiminti Dostojevskio “Mi
rusiųjų namo užrašus” ir A. 
Čechovo noveles. Jie yra tik
ri, bet štampiniai. Aišku, lie
tuvis rašydamas apie lenką 
negali išlaikyti šalto kraujo. 
Tiek lenkai, tiek rusai yra 
mums labai daug bloga pada
rę. Dėl to autoriui turime bū
ti tik dėkingi, kad jis tų dvie
jų tautų ydas iškėlė. Bendra

Europoje Plinta 
Džiova

UNRRA surinktieji duo
menys rodo Europoje plin
tantį “baltąjį marą”—T.B.

Tuberculosa šiame šimt
mety iškyla kaip užmušėjas 
Nr. 1. Ji šeimininkauja ten, 
kur žmonės menkai maitina
si.

Vokietija prieš Hitlerį tu
rėjo mažiausį pasaulyje džio
vininkų skaičių, o dabar pa
siekę aukščiausį. Vien Ber
lyne kas savaitę užregistruo
jama 400 susirgimų ir 150 
mirčių. U. S. zona turi 117,- 
983 T. B. ligonis.

Lenkijoje kiekvieną mėne
sį miršta apie 18,000, dau
giausia jaunimo.

Graikijoje rimtos pagalbos 
reikalingi 150,000 žmonių, 
bet ligoninės T. B. gali su
teikti vos 5,000 lovų.

Rumunijoje iš 16,5 mil. 
gyventojų 600,000 serga 
džiova.

j Jugoslavija skelbia 157,- 
000 džiovininkų. Palyginti 
geriausiai prižiūrimame Za
grebe susirgimų skaičius pa
kilo 58 procentais.

Rusijos ir jos kitų paverg
tų kraštų duomenys nežino
mi. Pagal paskutines žinias, 
šią žiemą Rusijoje siautę di
deli šalčiai. Nuo jų kilusiose 
ligose išmirė trys milijonai 
žmonių, dalis nuo džiovos.

Vasaros Stovykla 
D.P. Jaunimui

Frankfurt. — Ateinančią 
vasarą Vokietijoje, Amer. 
zonoje, prie Bad Wiessee ruo
šiama didelė tremtinių jauni
mui skirta dviejų savaičių 
stovykla. Rengiama 30 sto
vyklų, kur tilps 22,500 ber
niukų ir mergaičių. Stovyk
lavimą ruošia garsi Y.M.C.A. 
ii’ Y.W.C.A. organizacija, ku
riai padedeTUNRRA. Palapi
nes, antklodes ir virtuvės 
reikmenis tikimasi gauti iš 
kariuomenės.

KOMUNISTAI LENKIJOJE 
GAUNA DAUGIAU 

VALDŽIOS

Varšuva. — Perorganizuo
jant kabinetą, daug galybės 
suteikta įtakingam komunis
tui Hilary Mine, kuris valdys 
Prekybos ir Pramonės minis
teriją.

Propagandos ministerija, 
kaipo nereikalinga po rinki
mų, panaikinta. Spaudos ir 
radijo kontrolė pavesta ko
munistui Jokūbui Bermanui, 
kuris vadinsis ministerių ta
rybos pasekretorium.

Bormanas turi paskutinį 
žodį užsienio politikos reika
luose ir yra vienas įtakin
giausių Lenkijos valdžios 
žmonių.

nelaimė gal sukėlė kiek lie
tuviuose simpatijų lenkams, 
bet tautos būdas yra pasto
vus ir jo nepakeičia nei lai
mė, nei nelaimė.

Bendrai imant, apysaka 
duoda apypilnį laikotarpio 
vaizdą. Knygos fabula labai 
gyvai supinta ir su įtampa 
skaitosi. Visa tai leidžia ma
nyti, kad Lietuvoje knyga 
sulauktų labai gausaus skai
tytojo, ypač jaunuomenės 
tarpe.

Būtų labai sveikintina, kad 
autorius, kol jam jėgos lei
džia, pamėgintų sukurti pa
našią epopėją iš mūsų išeivių 
gyvenimo, šio krašto lietu
vių gyvenimą gerai pažįsta. 
Epiškos medžiagos netrūks
ta, o netrūksta ir tragišku
mo.

Teina šis naujas Jono Kmi- 
to sūnus palaidūnas pana
šiais keliais, kaip pradžioje 
suminėta giesmė. Reikėtų tik 
vieno Viešpaties prašyti, kad 
pailgintų autoriaus metus ir 
pagausintų jau ir taip gau
sius jo darbus.

J. Aistis.
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Paterson, N. J.

Antano Dziko radijo pro
gramos dešimtmečio minėji
mas įvyks balandžio 20 d. lie
tuvių muzikalinėj salėj. A. 
Dzikas kviečia visus lietu
vius dalyvauti šiame paminė
jimo bankiete. Rengėjas ir 
visi tiki, kad bankietas bus 
šauniausias lietuviškos vi
suomenės parengimas.

Marytė Skiotytė, šv. Kazi
miero parapijos choristė ir 
veikėja, rengiasi ištekėti už 
Juozapo Setowsky. Jų su
tuoktuvės bus gegužės 3 d.

Josephine Miknevičiūtė, iš
tekėjo už Juozapo Theis, ba
landžio 12 d.

Albina Tamošiūnaitė ište
ka už Stanislovo Arošiaus 
balandžio 27 d. Sutuoktuvės 
bus šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj.

KREPŠININKAI .PRALOŠĖ

Šv. Kazimiero parapijos 
Post 652, savo susirinkime, 
kurs įvyko balandžio 10 d., 
nutarė surengti dideles iškil
mes gegužės 4 d. Iškilmėse 
bus pašventintos jų vėliavos 
ir pagerbti žuvę kariai ir t.t. 
Posto vadas G. White ir vi
si jo bendradarbiai labai rū
pestingai dirba savo draugi
jos naudai. Atrodo, kad jie 
daug gero padarys.

So. Philadelphijos rajono 
nugalėtojai vyčiai krepšinin
kai, turėjo priešpaskutinį 
žaidimą su Corpus Christi 
komanda, balandžio 7 dieną. 
Rungtynių rezultatas buvo 
netikėtas. Visi spėjo, kad 
mūsiškiai lengvai laimės. 
Gal tas perdidelis pasitikėji
mas ir paguldė juos. Koman
da niekaip negalėjo susižais- 
ti ir nesisekė su pabaudomis. 
Nė pusės pabaudų neįmetė. 
Pralaimėjo 10 taškų. Tai bu
vo didelis smūgis, artinantis 
prie rajono čempijonato 
Clevelande, O. Pralaimėjimo 
priežastis — nesirengimas. 
Prieš tokias svarbias rung
tynes turėjo kiekvieną dieną 
lavintis, bet matyt Velykų 
atostogos juos kitaip nutei
kė. Jau ne pirmas kartas, 
kad pralaimima prie pat lau
rų vainiko. Reiktų daugiau 
darbo įdėti, kad toks pralai
mėjimas nepasikartotų.

PAKRIKŠTIJO
Jurgis Yogis, tarnaudamas 

kariuomenėj susituokė su 
škote. Neperseniausiai jų šei
ma susilaukė dukrelės, kuri 
pakrikštyta Margaretos var
du. Krikštynos įvyko Velykų 
dieną.

IŠ VYČIŲ VEIKLOS

Nors negausus vyčių bū
relis Philadelphijoj, bet jie 
savo veikla pralenkia visą 
lietuvišką jaunimą. Vyčiai 
rengia lietuviškus vaidini
mus, turėjo savo chorą, o da
bar rengiasi suorganizuoti 
savo orkestrą. Vyčiai mėgsta 
taip pat sportuoti. Jie net 
buvo išleidę savo laikraštu
ką. Dabartiniu metu rengia
si Vyčių Seimui, kurs įvyks 
Philadelphijoj, rugsėjo 12,13 
ir 14 dienomis. Sporte pasi
žymi kuopos pirm. Juozas 
Urbonas, o visuomeninio-so- 
cialio veikimo srityje Alfon
sas Barauskas, kuris dabar 
turi uždaviniu surengti Vy
čių seimą. Balandžio 17 d. A. 
Barauskui vadovaujant į- 
vyks posėdis. Jis žada daug 
mandrybių išgalvoti Vyčių 
seimui. Kuopos vicepirminin
kė Ona Rimgailaitė, labai su
maniai tvarko vyčių klubą, 
kuris dabar labai surimtėjo, 
turi įvairių knygų, jaunimas 
gali ten mielai praleisti va
karus. Elena Šaulytė, savo 
darbštumu ir sumanumu, 
skelbia vyčių darbus spau
doj. Ji yra išrinkta Seimo 
Rengimo komisijos sekreto
re. Eleanora Savickaitė, kuo
pos sekretorė ir Agnes Ma
žeikaitė, darbuojasi pinigų 
rinkimo reikale. Jos tikisi, 
kad kuopa greit galės turėti 
kelis šimtus “doleriukų” sa
vo veiklai pagyvinti.

Mikolas Stalba prieš Ve
lykas, Didįjį Penktadienį, 
staiga susirgo. Nuvežtas li
goninėn kur padaryta opera
cija — nupjauta dešinioji 
ranka. Dabar ligonis nebe
jaučia tiek skausmų, bet la
bai nusilpęs, nes neteko daug 
kraujo. Gydosi General Hos
pital. Jį globoja šeimos na
riai.

J. Sakavičius, balandžio 
11 d., po ilgos ligos neteko 
kojos. Gydosi Hahnimann 
Ligoninėj.

M. Radžienė sugrįžo iš li
goninės, bet vis dar sunkiai 
ir pavojingai tebeserga. Ją 
labai rūpestingai globoja 
duktė.

Juozas Balčiūnas dabarti
niu metu gydosi namuose. Jį 
prižiūri ir slaugo žmona.

A. Naujokiene, jau antras 
mėnuo kaip negali sustiprėti. 
Jai vis dar neleidžiama ap
leisti kambarių.

Šv. Vardo draugija balandžio 
13 d., susirinkime vienbalsiai 
nutarė paaukoti 10 dol. Ameri
kos Lietuvių Tarybai ir 15 dol. 
BALFUI.

Šv. Veronikos ir Piliečių klu
bai jau anksčiau paaukojo po 
25 dol. BALFUI.

J. čirvinskas parvežtas iš li
goninės į savo namus, kur žmo
nos priežiūroj sveiksta.

O, Makarevičiūtė, kuriai pada
ryta vidurų operacija, parvyko 
iš ligoninės, šiuo metu yra te
tos ir dėdės globoje.

A. Dičkus tiek pasveiko, kad

Kovo 23 d. mirė Mairjona Ba
ranauskienė. Palaidota kovo 27 
d. iš Apreiškimo bažnyčios. M. 
Baranauskienė buvo viena iš 
pirmųjų Amerikos skaitytojų ir 
rėmėjų. Jos giminės, draugai ir 
pažįstami liūdi jos netekę.

Balsas Iš Ligonines

Rašo Kun. St. Raila

W T E L
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA-

Trečiadieni 7:00 p.m. Sett. 8500 p.m.
Direktoriui)

ANTANAS DZIKAS
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa.
Telefonuoklte: Regent 3937

DAUG LIGONIŲ

Šiuo metu šv. Kazimiero 
parapijoj nemaža sergančių, 
kai kuriems teko atsigulti 
ligoninėn, o kitiems padary
tos operacijos.

Agnes Kisielius, gydosi 
Temple University ligoninėj. 
Balandžio 8 d. jai padaryta 
operacija. Operacija buvo la
bai sunki ir tęsėsi 3 valan
das. Dabar ligonė sveiksta, 
nors turi daug ir sunkiai 
kentėti. Ją kasdien lanko ar
timieji ir pažįstami.

Tel. POPlar 4110 TeL DEW. 5136
Charles J. Roman 

(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi salč. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Krelpkltčs 
dieną ir naktį

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotaa Penna ir New Jersey 
valstijMe

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

K Tęl. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

ura

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamnotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Balandžio 13 d., parapijos sa
lėj, įvyko steigiamasis Jaunųjų 
Vyčių susirinkimas. Dalyvavo 
net 20 jaunuolių. Į valdybą iš
rinkti: pirmin. Harry Hadmond, 
vicepirm. M. Jasulaitytė, sekret. 
V. Clemis ir ižd. J. Juškaitis.

Atrodo, kad jaunieji žada ne
snausti. Jie pasiryžę lenktyniuo
ti su vyresniaisiais vyčiais.

Vakare įvyko parapijos mar
gučių balius. Prieš margučių 
daužymo rungtynes kun. klebo
no Kintos rūpesčiu publikai bu
vo parodytos įdomios lietuviš
kos filmos apie Liettuvą ir vysk. 
Matulevičiaus lankymosi Ameri
koje. .

gai! jau po namus pavaikščioti, 
kas suteikia malonumą visai šei
mai.

Linkim visiems kuogreičiau- 
sia išsveikti.

M.

(Tęsinys)
Paprastai ligos nereikia 

laukti, ji ateina nežinant, ne
tikėtai ir neprašant. Bet ne
perseniausiai patyriau ligos 
laukimo jausmą.

Mano liga turėjo būti ma
ža, lengva operacija, todėl 
niekam maniau nesakysiu, 
ateis ta diena ir bus viskas 
pabaigta. Turiu prisipažinti, 
kad išėjo kitaip. Mintys ne
noromis vis sukosi apie ope
raciją. Kam tik pasakysiu vi
si man duoda patarimų ar 
klausimų. Ir ko žmogus neiš
girsti ?
< Visko prisiklausiau ir aš. 
Vieni tik juokavo ir niekais 
laikė mano operaciją ir ligą, 
kiti gi labai rimtai davė pa
tarimus, kaip užsilaikyti 
operacijos metu. Buvo ir to
kių, kurie aiškino, kad opera
cija kartais gali būti pavo
jinga. Pavyzdžiais įrodė 
kaip vienam ar kitam atsiti
ko,kad po tokios operacijos 
numirė. Reiškia turiu susi
rūpinti, juk galima ir mirti.

Visi tie pasakojimai, pata
rimai veikė. Juo arčiau prie 
operacijos, tuo daugiau pra
dėjau apie ją galvoti, kalbėti 
ir sapnuoti. Mintys skrido 
per galvą. Nors ne pirmą 
kartą tenka būti ligoniu ir 
matyti operacijos kambarį, 
tačiau vistiek veikė. Laukiau 
tos dienos gerokai susirūpi
nęs.

Vaizduotė kūrė visokių at
sitikimų. Atrodė, kad blo
giausiai gali būti atsisveiki
nimas su šiuo gražiu pasau
liu. Lengva dabar pasakyti, 
bet ne taip lengva rimtai 
galvojant pergyventi. Tai 
viešniai sutikti reikia ypa
tingo prisirengimo, nes ant
ro karto tam progos nebe
bus. Nors nesinorėjo netikė
ti, bet atsarga geras daly
kas, todėl tėvai jėzuitai ir 
čia patarnavo.

(Bus daugiau)

Balandžio 14d. Vyčiai po su
sirinkimo turėjo šeimyniškus už
kandžius ir šokius. Dalyvavo ir 
nauji nariai. Visas vakaras 
praėjo labai puikioj nuotaikoj.

A. S.

Newark, N. J.
Koncertas Artėja

J. Stuko Lietuvių Radijo va
landos pavasarinis koncertas, 
vaidinimas ir balius įvyks, sek
madienį, balandžio 27 d., Šv. 
Jurgio parapijos salėje, 180 
New York Avė.

Koncerto programą pildys: 
Brooklyn© Operetės Choras, O- 
peretės Choro Vyrų grupė ir 
Harmonijos Ansamblis, vado
vaujamas Violetos Tamkiūtės - 
Pranckienės, jaflhas smuikinin
kas Tadas Kuligauskas iš Phi
ladelphijos; daininkas A. Pone
lis ir Stuko radijo šokėjų gru
pė, vadovaujant L. Stilsonaitei- 
Antanavičienei. E. Katiliūtė, 
M. Matuliūtė, R. Staškiūtė, V. 
Devanas, P. Plungis ir A. Stu- 
kas suvaidins komediją „Nesi
priešink”.

Koncertas prasidės 3:30 vai. 
po, pietų. Po kpncerto bus šo
kiai, kuriems gros Matulionio 
“Continental” orkestras. J. Stu- 
kas nuoširdžiai visus kviečia at
silankyti.

Iškilmingai praleidom Velykų 
šventes

Klebono kun. E. Gradecko pa
stangomis pakviestos seselės iš 
Nukryžiuoto Jėzaus Vienuolyno, 
Brockton, Mass., Didįjį Ketvir
tadienį nepaprastai įspūdingai 
išpuošė altorių, o penktadienį 
Kristaus grabą. Svetimtaučiai, 
kurie apsilankė mūsų bažnyčio
je, tuo papuošimu negalėjo atsi
gėrėti.

Velykų ryte didysis altorius 
savo skoningu išpuošimu kiek
vieno akis savo link traukė ir 
kiekvienam darė didelį malonu- 
ųių.

Šv. Mišias atnašavo klebonas 
kun. E. Gradeckas, asistuojant 
kun. Ignotui ir kun. Andriuškai, 
MIC. Klebonas pasakė Prisikėli
mo šventei pritaikintą pamoks
lą, sveikindamas parapijiečius, 
linkėdamas visiems susivienyti 
su prisikėlusiu Kristum.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras vadovaujamas varg. Aug. 
Rosselli giedojo šv. Mišias labai 
jausmingai ir gražiam sutarime.

Žodžiu, Velykų šventės mūsų 
parapijoj praleistos pakilusioj 
nuotaikoj už ką padėka priklau
so mūsų klebonui kun. E. Gra- 
deckui ir seselėms, kurios taip 
artistiškai išpuošė altorius šven
čių metu. M.

Waterbury, Conn.
Balandžio 13 d., sekmadienį, 

Waterburio lietuviai turėjo ma
lonią progą pamatyti Brolių 
Motuzų-Beleckų filmas, kurias 
filmų rodytojas, Vytautas Be
leckas papildė gyvu žodžiu.

Filmos buvo rodytos Nemu
nas Hali per du kartu 2 vai. po 
piet ir 6 vai. vakare.

Salė, ypač pirmojo rodymo 
metu, buvo perkimšta žmonė
mis.

Dalyvavęs BALF atstovas, 
Jonas Valaitis, surinko 306 dol. 
tremtinių reikalams.

Tenka paminėti, kad uolus iš
garsinimas ir filmų rodymo pa
rengimo suruošimas buvo atlik
tas uolių waterburiečių.

Dr. Matthew J. Colney; Albi
nas Kuslis, Joseph Mikėnas; 
John Tareila; Kazimieras Stri- 
kulis. Koresp.

tremtyje. Pranešė, kad Ameri
kos Lietuvių Tarybai pasiųsta 
500 dol., o BALF’ui 700 dol., 
kurie surinkti minit Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę.

Tęsti vajaus darbą išrinkta 
sekanti valdyba: garbės pirm, 
kun. A. Petraitis, pirm. J. Že
maitis, vicepirm. I. Danilienė, O. 
Sidabrienė, J. Daučiūnas ir S. 
Mausevičius, sekret. J. Leonaitė, 
E. Milienė ir M. Šliorienė, ižd. 
M. Giraitienė, A. Kondrotas, O. 
Stalilionienė ir Ad. Kašėta.

K.

PASKAITOS APIE LIETU
VĄ PARYŽIAUS UNIV.

MIRĖ

M. Kavaliauskienė, grabo- 
riaus Kavaliausko motina, 
pasirgusi ilgoką laiką, mirė 
balandžio 15 d. savo namuo
se. Bus laidojama iš šv. Ka
zimiero bažnyčios balandžio 
19 d.

T. Žukauskas, sulaukęs 65 
metų, palaidotas iš Šv. Kazi
miero bažnyčios į šv. Kry
žiaus kapines.

F. česnavičius, palaidotas 
iš Šv. Kazimiero bažnyčios į 
Šv. Kryžiaus kapines.

M. Kelmonienė, iš šv. Ka
rolio bažnyčios į Šv. Karolio 
kapines.

Laidotuvėmis rūpinosi J. 
Kavaliauskas. —

Worcester, Mass.
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

jos salėje įvyko BALF 25 sky
riaus susirinkimas, kuriame da
lyvavo daug veikėjų. ;

Kun. A. Petraitis, kurio rū
pesčiu šis susirinkimas įvyko, 
paaiškino apie dabartinę Lietu
vos padėtį ir lietuvių gyvenimą

Gruodžio mėn. Kostas Rač
kauskas Paryžiaus universi
teto teisių fakultete gavo 
daktaro laipsnį už teisinę 
studiją apie Lietuvą.

Ta proga jį universitetas 
pakvietė paskaitoms apie 
Lietuvą. Prieš jo pirmąją pa
skaitą Paryžiaus Teisių In
stituto direktorius Gibert 
gražiai jį rekomendavo klau- 

jsytojams ir jautriai papasa
kojo apie Lietuvą, jos kan
čias ir po visą pasaulį išblaš
kytus jos gyventojus.

Jau antras mėnuo, kai eina 
tos paskaitos. Studentai rodo 
didelio susidomėjimo. Pažy
mėtina, kad Dr. Račkausko 
paskaitos eina toje pačioje 
auditorijoje, kur prieš 22 me
tus mokydamasis klausė kitų 
paskaitų.

Dr. K. Račkauskas balan
džio mėn. pabaigoje atvyks 
Amerikon.

Brolių Motuzų. - Belickų Filmos
BOLŠEVIKŲ TERORO IR PABĖGĖLIŲ GYVENIMO 

VAIZDAI

New Haven, Conn.
Ligoniai Sveiksta

A. -Bakaitis po sunkaus susi- 
žeidimo savo namuose jau. pra
deda sustiprėti ir labai džiau
giasi, kad po truputį gali pa
vaikščioti.. A. Bakaitis dėkingas 
visiems savo giminėms, drau
gams ir pažįstamiems už aplan
kymą.

Bridgeport, Conn.
Pereitą sekmadienį, parapijos 

choro metinis koncertas labai 
gražiai pavyko. Žmonių buvo 
kupina parapijos salė.

Dainininkai Al. Vasiliauskas 
ir Violeta Tamkiūtė sudainavo 
daug gražių dainų, kurios publi
kai labai patiko, jiems akompa
navo M. šlekaitytė. Parapijos 
choras vadovaujant A. Stani- 
šauskui padainavo kelias naujas 
daineles, kurios visiems padarė 
malonaus įspūdžio. Chore solo 
atliko A. Radvilaitė, Aldona 
Dulbis, J. Bamotas ir F. česi- 
kas.

Choristai pelną paskyrė pa
rapijos reikalams. Kitais metais 
tikimasi turėti tokį pat parengi
mą, bet didesnėj salėj, nes ši jau 
pasidarė permaža choro paren
gimų publikai.

Koncertan atsilankė parapijos 
kunigai kun. J. V. Kazlauskas, 
kun. W. Pranckietis ir svečiai iš 
Brooklyno Jonas Valaitis ir Vy
tautas Beleckas.

ar Jus pagalvojote apie

KARJERĄ 
A R MU O j E ?

• įstojimas i J. V. Armiją šiandie
ną daug daugiau reiškia, negu tik 
Įsirašymas 3 metams tarnybos ar 
daugiau. Tatai duoda jums pradžią 
karjeroje, kuri iš daugelio atžvil
gių yra geresne, negu kokia kita, 
kurią jūs galėtumėte pasirinkti.

Armijoje jūs galite kilti taip 
greit, kiek siekia jūsų gabumai ir 
tarnybos laikas. Jūs gaunate algą, 
kuomet mokinatės lavinto darbo 
arba amato, kuris gali reikšti pi
nigus jūsų kišenių! vėlesniais mė

tais. Visos pamatinės jūsų išlaidos, 
kaip kad maistui, drabužiams, bu
tui, medikaliam ir dantų gydymui, 
yra apmokėtos. Jūs galite keliauti 
i tolimuosius žemės kampus. Ir jūs 
galite pasitraukti su pajamomis 
visam amžiui tik po 20 ar 30 metų 
tarnybos.

A CO O D IOB FOR YOU

U. S. Army

Dar daugiau, Armijos karjera 
duoda jum darbą, kuris yra svar
bus jūsų šaliai ir kuris pelnys jums 
pagarbą ir paguodonę nuo jūsų 
draugų piliečių.

Armijos karjera yra geras daly
kas apmąstyti—ir aptarti jūsų J. 
V. Armijos Rekrutavimo Stotyje.
JCSŲ REGUUAKE ARMIJA TAR
NAUJA TAUTAI IR ŽMONIJAI 
KARE IR TAIKOJE.

246 GRAHAM AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Balandžio 20 d.,—sekmad., 4 vai, p.p. Lietuvių Salėj,
12 Vemon St., Worcester, Mass.

Balandžio 20 d.—sekmad., 7:30 v.v., Lietuvių Salėj,
13 St. George Ave., Norwood, Conn.

Balandžio 23 d.—trečiad., 7:30 v.v., Liet. PU. Klubo Salėj, 
823 Main St., Cambridge, Mass.

Balandžio 25-26 d.—penktad., šeštad., 7:30 v.v., Lietuvių Salėj, 
309 E St., Boston, Mass.

Balandžio 27 d.—sekmad., 3 vai. p.p. Nekalto Pras. Par. Salėj,
432 Windsor St., Cambridge, Mass.

Balandžio 27 d.—sekmad., 7 v.v., Šv. Roko Par. Salėj,
Monroe St., Brockton, Mass.

Balandžio 28 d.—pirmad., 7:30 v.v., Lietuvių Salėj,
24 Morton St., Stoughton, Mass.

Balandžio 29 d.—antrad., 7:80 v.v., Liet. PU. Klube,
60 Hale St., Bridgewater, Mass.

Balandžio 30 d.—trečiad., 7:30 v.v., Liet. PU. Klnbe,
25 Camden St., W. Lynn, Mass.

Gegužės 3 d.—šeštad., 7:30 v.v., Šv. Kazimiero Salėje, 
Providence, R. I.

Gegužės 4 d.—sekmad., 2 vai. p.p., Gedimino Klube, 
324 River St., Haverhill, Mass.

Gegužės 4 d.—sekmad., 7:30 v.v., D. L. K. Vytauto Klube, 
447 Central St., Lowell, Mass.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamnotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

—  ------------------- --------—■' ■

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Putelio

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

ą ■ .....................-j . j—a

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva
, i

Graborius—Balsamnotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Salinakas) 

Laisnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SŲTESKIAM 

NEMOKAMAI 
84 - 02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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KUN. JUOZUI ALEKSIŪNUI

Karalienės Angelų Parapijos Klebonui

Jo tėveliui mirus

Gilios užuojautos reiškia

AMERIKOS" LEIDĖJAI

Redakcija ir Administracija

PAVYKĘS KONCERTAS

BALF 100 skyriaus kon
certas, kuris įvyko American 
Common salėje, balandžio 13 
d. maloniai nuteikė susirin
kusius. Žmonių buvo nemaža, 
net matėsi svečių iš Bridge
port© ir kitų miestų.

Koncerto programą išpildė 
Motuzas su vaizdžiais pa
veikslais iš Lietuvos, kuriuos 
rodant skambėjo lietuviška 
muzika.

Antra koncerto dalis buvo 
išpildyta Apreiškimo choro 
mergaičių ansamblio ir choro 
solisčių. Onutė Plaktonytė 
dainuodama solo savo švel
niu balsu, žavėjo ten esan
čius. Genovaitė Vitaitytė ir 
Lionė Juodytė-Matthews su
dainavo duetą. Abi daininin
kės pasirodė esančios stipri 
pajėga lietuviškoj dainoj. 
Joms akompanavo Justas 
Jankus. Lionė Juodytė-Mat- 
thews, su gitara, padainavo 
dvi daineles, kurios visiems 
paliko gilaus įspūdžio. Po to 
mergaičių ansamblis sudai
navo St. Šimkaus dvi dainas 
“Močiute mano” ir “Ar aš 
tau sese nesakiau.” Buvo ga
lima tik džiaugtis ir klausy
tis jų skambių balsų.

Koncerto programą atida
rė S. Čerienė, skyriaus pirmi
ninkė ir vakarui su ypatingu 
sugebėjimu vadovavo daini
ninkė Barbara Darlys.

Po koncerto įvyko vaišės. 
Susirinkusiuose matėsi ir ki
tų tautybių žmonių.

Angelų Karalienes 
Parapija

sekmadienį, balandžioŠį
20 d., mūsų parapijos jauni
mas ir tretininkės eis ben
drai prie Šv. Komunijos 9 
vai. mišių metu.

4 vai. po mišparų, tretinin
kai turės konferenciją baž
nyčioje.

Šv. Vardo draugijos balius 
įvyks gegužės 17 d., šeštadie
nio vakare, parapijos salėje. 
Bilietus galite gauti 
draugijos narius ir pas 
nyčios kolektorius.

pas 
baž-

vy-Šv.. Vardo draugijos 
rams pranešama, kad šiemet 
jų draugijos didysis paradas 
iš Bedford Ave. į Ebbets 
Field įvyks gegužės 18 d.

Balandžio 13 d. mirė mūsų 
klebono tėvelis Simas Alek- 
siūnas. Palaidotas balandžio 
16 d.

Paliko liūdinčius 4 sūnus ir 
dukterį. <1

Apreiškimo 
Parapija

NUKENTĖJUSIEMS
AUKOJO

Kovo 28 d. Crescent Palace 
svetainėje, Brooklyne, brolių 
Motuzų-Beleckų garsinių fil
mų rodymo proga BALF 131 
skyrius padarė rinkliavą su
šelpti nukentėjusius lietu
vius pabėgėlius. Aukų su
rinkta $43.20, kurios buvo 
pasiųstos BALF centran.

Aukojo: P. ir E. Mazaus- 
kai $5; M. ir D. Kirveliai $4; 
J. Atkočaitis $3.50; A. Žilins
kas $3; J. Maila, J. Palionis, 
p.-Mačys $2; T. Kubilienė 
$1.50; po $1: Francezen, Ar
bačiauskienė, Neverauskas, 
Montvilienė, Antanavičienė, 
Stirienė, Bastis, Pūkas, Kun
drotą, Montvila, Mačiulis, 
Sabas, Pavilionis, Polterieųė, 
Palionienė, Eidukaitis, Her
manas, Kulikauskienė?

Į BALF 131 skyr. nariais 
įstojo sumokėdami po $1: J. 
Hermanas ir A. Stirienė.

Rep.

Choras per radiją
Parapijos choras, pereitą 

sekmadienį, iš WWRL sto
ties giedojo tris giesmes, ku
rios “Hail Mary” radijo va
landos vedėjams labai pati
ko. Choras sugiedojo visų 
mylimą giesmę “Marija-Ma- 
rija” ir dvi angliškai. Kiek 
teko girdėti tos valandos 
klausytojai irgi buvo paten
kinti choro susidainavimu.

Vakare choro mergaičių 
ansamblis dalyvavo BALF 
100 skyriaus parengime, kur 
visus linksmino lietuviška 
daina. Chorui vadovavo X. 
Strumskis.

■ Atlaidai
Sekmadienį, balandžio 

d., per sumą su procesija 
prasidės Keturiasdešimt Va
landų atlaidai. Pamokslus 
atlaiduose sakys pranciško
nas kun. V. Gidžiūnas iš 
Green, Maine.

Atlaidai užsibaigs su miš
parais ir procesija antradie
nį, balandžio 22 d. 7:30 vai. 
vakare.

20

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
“AMERIKĄ”

Lietuviu Radijo Vakarines

7:30 PROGRAMOS 7:30
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

11

Ii

Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės-žinios/ parengimai: koncertai, šokiai ir t t
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

V. UBARAVICIU8 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

t. P. GINKUS
W Grand St AD- JEZAVITAS 

BraaMyn, N. Y. Muiikos Dir.
EV. 4-7142

Prof. V. Krėvė-Mickevičius, 
vienas iš žymiausių Lietuvos 
rašytojų, šiomis dienomis at
vyksta į Ameriką. Apsigy
vens Philadelphijoj.

• Leonardas Šimutis, Kžt. 
Susiv. pirm., organizacijos 
reikalais yra atvykęs į Wil
kes Barre, Pa. Balandžio 12- 
13 d. dalyvavo Washingtone 
C.C.C.M. suvažiavime. Buvo 
sustojęs New Yorke.

• Juozas B. Laučka bal. 
12-13 d. dalyvavo National 
Council of Catholic Men me
tiniame suvažiavime Wash
ingtone. Jis yra tos organiza
cijos direktorių tarybos na
rys.

• Olga B. Mocejūnaitė at
vyko iš- Rochesterio paviešė
ti pas savo seserį Iz. Lauč- 
kienę.

• Ieva Jankienė, aplankiu
si savo gimines ir artimuo
sius Detroite, grįžo Brookly- 
nan.

• Salomėja čerienė, išlydė
jo Pittsburghan keturias 
našlaites (3 seseris Petraus
kaitės ir Dūdėnaitę) ir Chi- 
cagon 8 metų .našlaitį Kazį 
Pilelį.

• Dr. Pranas Padalskis bu
vo išvykęs Washingtonan.

• Marijona Strumskienė 
yra sunkiai susirgusi.

Maspetho Žinios

— Bal. 16 d. palaidota 
Pranciška Balčiūnienė iš 
Blissville, L. I.

— Bal. 20 d. lietuvių baž
nyčioj kun. James J. Glynn, 
C.M., pradės noveną prie Ste
buklingo Medalikėlio.

Pamokslai bus tik vaka
rais 8 vai. anglų kalba.

— Viena Lietuvos našlai
čių p-lė Sofija Dūdėnaitė pra
leido Velykas Maspethe pas 
ponią Valantiejienę. Antra
dienį išvyko pas seseles pran- 
ciškietes Pittsburghe.

— Kun. M. Šmigelskis, M.I. 
C. ir kun. Jonas Skrodenis, 
M.I.C., pirmadienį, grįžo Ma- 
rianapolin.

— Maspetho parapija vėl 
aukojo $100 Amerikos Lietu
vių Tarybai Velykoms.

— Katalikai Veteranai ro
dys paveikslus vaikams sek
madieniais 7:30 vai. vakare. 
Įžangos mokesčio nebus.

— Altoriaus draugijos su
sirinkimas įvyks šį sekma
dienį bal. 20 d. 4:30 vai. p.p.

— Sunkiai serga Mockevi
čienė, Kazlauskienė, Kilins- 
kienė, Tamošauskas ir P. Ku
ras.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Šv. Jurgio draugijos antro
ji metinė vakarienė įvyks ge
gužės 3 d., 1947, 8 vai. vaka
re, Piliečių Klube, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Vakarienė bus su progra
ma ir šokiais. Gros Nakties 
Pelėdų orkestras. Bilietas va
karienei — $3.50, o vien į šo
kius —r 50c.

Bilietų galima gauti pas J. 
Zakarauską ir rengėjus.

Visus maloniai kviečia da
lyvauti

Rengimo Komitetas:
J. Jasiūnas, pirm.

. A. Lelis, sekr.

“BUNCO PARTY”

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos “bunco party” įvyks, ge
gužės 3 d., 8 vai. vakare, pas 
Dumblius 19 Chestnut St., 
Brooklyne.

Turėsime ypatingai gražių 
laimėjimų. Visi kviečiami da
lyvauti.

Rengėjos

IŠNUOMOJAMAS

Geroj vietoj, gražus kam
barys su visais patogumais 
išnuomojamas jaunai porai 
(be vaikų). Kreiptis į:
361 South 3rd Street, Apt. 12 

Brooklyn, N. Y.

AMERIKA

KASDIENINIAI RŪPESČIAI STOVYKLOJE.—Čia vaizduojamas 
lietuvių stovyklos britų zonoje administracijos posėdis, kuriame 
dalyvauja ir valdžios atstovas. Toki posėdžiai įvyksta dažnai. Juo
se aptariami stovyklos gyventojų reikalai, kasdieniniai rūpesčiai 
ir įvairios problemos. Tokius komitetus sudaro patys lietuviai 
tremtiniai—stovyklos gyventojai, čia nustatoma Amerikos lietu
vių prisiųstos pašalpos padalinimo tvarka ir būdas ir aptariami 
ateities šalpos reikalingumas ir kiti reikalai. Siųskite savo aukas: 
United Lithuanian Relief Fund of America, Inc., 19 W. 44th St., 
New York 18, N. Y.

JIE SAVO DAU ATIDAVĖ

(Pabaiga)
BALF skyriai — 23 skyrius 

Brooklyn—$72; 39 skyr. Brook
lyn—-$50; 16 skyr., Maspeth— 
$100; 100 skyr., N. Y.—$10; 58 
skyr., Brooklyn — $93.10; 16 
skyr., Maspeth—$63.

Organizacijos — N. Y. Dr-ja 
Komitetas, Bronx—$100; Read
ers Digest, N. Y.—$500; Liet. 
Siuvėjų Lokalas 54, Brooklyn— 
$500; Liet. Siuv. veik, grupė, 
Brooklyn—$140; B’klyn Liet, 
surinkta iš filmų rodymo— 
$71.24; Mot. Vienybė, Brooklyn 
—$50; Liet. Pil. Klubas, Mas
peth—$100; Maspetho Lietuviai 
per kun. Balkūną—$1,000; Šv. 
Jurgio par., Brooklyn—$259.85; 
Liet. Atletų Klubas, Brooklyn— 
$300; Liet. Amer. Dem. Klubas, 
Bronx—$100; Šv. Joachimo par., 
N. Y.—$2; Šv. Joachimo & Anne 
par., Queens Village — $10.00; 
Church of the Nativity, Brook
lyn—$54.95; Prisikėlimo par., 
N. Y., $5; St. Margaret Mary 
par., Staten Island, N. Y.—$5; 
Mot. S-ga 35 kp., Brooklyn— 
$31.50; The Fathers of the 
Blessed Sacrament, N. Y.—$10; 
Apreiškimo par., Gyv. Rožan
čiaus dr-ja—$50; Mother Mary 
of Jesus, Bronx—$20; LDD 9 
kp., Richmond Hill, N. Y.—$7; 
Liet. Legijono Dariaus-Girėno 
Postas Nr. 1—$10; Mot. S-gos 
N. Y. ir N. J. Apskr.—$10; Lith. 
Alumni Students Club of N. Y. 
—$25; Lith. Soc. of the Bronx 
per J. Kscenaitis—$48.75; Liet. 
Operetės choras (Brooklyn) — 
$27.

Po $10—Ig. Kasperavičius; K. 
Sirutavičius; A. Apanavičius; 
kun. Mahoney; kun. L. J. Lulli; 
Wm. A. Hauby; kun. J. Curran; 
kun. J. R. McLaughlin; E. Jar- 
malienė: Sister Seraphina;Sister 
Mary Simon; kun. Tilley; kun. 
T. Burgess; Marijona Zavickie-

nė; Antanas Lankadanis; Ona 
Kazlauskas; Lapės; Norvaišaitė; 
Uršulė Stankus; Kazys Lukas; 
Teofilė Luvičkienė; Jonas Mik- 
lasevičius; K. Kairukas; Diržie- 
nė; Petras Mikalauskas; Mr. 
Mitchell; Dulkių šeima; J. Ma
čiulis; Diržienė, antra kart; An
tanas Apinavičius; T. Vitačiatis; 
Petras Gudaika; Pranas Citavi- 
čius.

V. Šūkis; X. Strumskis; Vera 
Količienė, Pittsburgh, Pa.; A. 
Lelis; kun. Paulonis; C. J. Kru- 
šinskas; J. Laučinskis; Juozas 
Mackevičius; Lukoševičius; Ieva 
Brasčienė; A. Razavie; adv. Pra
nas Alexis; Antanas Povilans- 
kas; J. Jančiskis.

J. Ginkus—$15.
Po $20-—Anna F. Lapė; A. 

Miller; kun. C. V. Hayes; kun.
K. Morgan.

Po $25—kun. T. Campbell; 
kun. E.McKinney; Antanas Vik- 
rikas; kun. J. McGowan; kun.
L. Bracken; Mother Mary Sera- 
phine; kun. M. Reilly.

Petras Atkočaitis—$30.
Po $50—N. N., Brooklyn; A. 

Matulis: Andy Matuk.
Po $100—kun. J. McGowan, 

Brooklyn; Juozas ir Isabelė 
Laučkai.

Kun. Dr. J. Končius—-$127.59.
Iš įvairių asmenų gauta— 

$205.
BALF Vajaus N. Y. Komiteto 

Valdyba:
Dr. B. K. Veųcius, pirm., 
J. P. Mačiulis, vicepirm., 
Pranė Lapienė, vicepirm., 
St. Čaraskaitė, vicepirm., 
G. Vitaitytė, vicepirm., 
S. K. Lukas, sekr., 
J. M. Galminas, sekr.
Adv. P. Aleksis, fin.sekr., 
A. J. Matulis, ižd.
J. Garšva, iždo globėjas, 
P. J. Montvila, iždo glob.

Didesni Mokesčiai
Majoras Wm. O’Dwyer ba

landžio 8 d., kalbėdamas apie 
miesto mokesčius, pareiškė 
nematąs, kaip būtų galima 
palengvinti šių metų sunkią 
mokesčių naštą. W. O’Dwyer 
naudosiąs visas jam Miesto 
Tarybos suteiktas teises ap
dėti mokesčiais įvairiais pre
kybos ir prabangos vietas.

Šis jo pareiškimas, sekė iš 
to, kad New Yorko valstijos 
piniginė pagalba miestui bu
vo atmesta. Prie didesnių 
mokesčių prisidėjo ir moky
tojų algų pakėlimas. Majoras 
tiesiai pareiškė, jog jis ne
matąs mokesčių galo.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame klu- 

bietėms ir sąjungietėms už 
suruošimą mums netikėtos 
puotos, už vertingas dova
nas, gražias kalbas ir drau
giškus linkėjimus, pareikš
tus vakarienės metu.

Dėkojame vakarienės da
lyviams: Jociams, Tamašaus
kams, J. Gražuliams, G. Gra
žuliams, Mackse, Kįvytams 
ir visiems kitiems.

Ši puota ir nuoširdūs lin
kėjimai ilgai, ilgai pasiliks 
mūsų mintyse.
Mary ir Michael Norkevich.

PRAŠO ATSILIEPTI
Dr. Gediminas Balukevi- 

čius, iš Alytaus, prašo atsi
liepti savo giminių esančių 
Amerikoje:

Nalivka, Andrius, vedęs 
Matanskaitę iš Alytaus.

Nalivka, Andrius Jr., ve
dęs Mastauskaitę iš Alytaus.

Jankauskienė, Elena-Balu- 
kevičiūtė, iš Alytaus.

Balukevičius, Fabijonas, 
Jr., advokatas, sūnus Fabi
jono Balukevičiaus, mirusio 
Amerikoje.

Civinskas iš Alytaus, jo 
keturi sūnūs gimę Ameriko
je.

Atsiliepti prašoma šiuo 
adresu:
Re v. ’Jonas Borevičius, S. J.

321 Willings Alley 
Philadelphia 6, Pa.

Birutė Giedraitytė ieško 
savo dėdės Aug. Benderio, iš 
Alytaus. Juozo Newerevi- 
čiaus, iš Alytaus. Marės ir 
Emilijos Albaitytės vienos iš 
juodviejų ištekėjus. Tomasz, 
kilusios iš Balbieriškio.

Anelė Rudzevičaitė ieško 
pusseserės Matildos Patro- 
nienės ir Julijos Žilienės iš 
namų Prasauskaitės. Sužino
ję apie tuos asmenis prašau 
kreiptis į klebonijos raštinę 
New Yorke, 32 Dominic St.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Wahi k
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare

Š ventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusią

KIRPYKLĄ

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N. Y

D. Wliitecavage, Savininkas

PAIEŠKOMI

Ieškau Juozo Palionio ir 
Onos (ar Janinos) Paslaus- 
kaitės, kil. nuo Pušaloto, 
nevėžio apskr.

K. Motuzas, 
c/o “Amerika”

Pa-

Kazys Kučinskas, iš 
ruliškio k., Antanavo 
Pilviškio par., dabar gyv. 278 
Pringle St., Kingston, Pa., 
nori susirašinėti su savo pa
žįstamais Vokietijoje.

Bob- 
val.,

Ieškau Liudviko Kybarto, 
kil. nuo Telšių. Kiek žinoma 
gyv. Chicagoj.Mano adresas;

Antanas Kareiva,
UNRRA 701 Camp 338 Team 

Ried i/J
U. S. Zone Upper Austria

PARDUODAMI NAMAI
10 šeimų namas Williamsburge. 

Kaina 7,000 dol.
6 šeimų namas Bay Ridge. 

Kaina 15,000 dol.
4 šeimų namas su krautuve 

Williamsburge. Kaina 7,000 dol. 
šeimų namas Richmond Hill. 
Kaina 11,000 dol.
šeimos namas New Hyde Park, 
Y. Kaina 13,400 dol.
dviejų šeimynų namai Woodside, 
Queens. Abu namai 814,800. 
šeimų namas Ozone Park. Kaina 
$14,000.

Platesnių informacijų kreipkitės i 
Adv. PRANĄ ALEKSĮ 

110-18 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill, L. I. 
Tel. Virginia 7-8110

2

i
N.

2

3

STagg 2-1454 ff)

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimų, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

298 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

Basil Fedoryk
VYNO, DEGTINES IR 

IMPORTUOTŲ LIKERIU 
KRAUTUVE

I 

31

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829
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"MEMORIES of LITHUANIA" 
RADIO HOUR 

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1380 Ml., 5000 Watts 

DIRECTOR — JACK J. STUKAS 
429 Walnut St., Newark 5, N. J. 

TeL MArket 2-5360

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai ir 
gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE * INSURANCE

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y. 
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik ko 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) ir 
žmones.

Kreipkitės;
Joseph Vastunas

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

Tel. GLenmore 5-7285
Res. Virginia 7-2940

Dekoruotojas
Ir

IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 
PILNAI APDRAUSTAS 

Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON 
Telefonuokite;

PResident 2-4203

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas
41-40 ~74th Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

Maldoj® 
V. KrėH 
B ALF I 
,\e \ is® 
Tušti fl 
Kartūs

Geguži® 
diena už® 
atsivertii® 
naias žm®

Šių m® 
ChristofcB 
Pamali loB 
katedros® 
nyėiuse, ® 
ir koklio®

Geguži® 
ir MarijtB 
klausias H 
tikintieji® 
jo dieną B 
pas AukšB

Tikinti® 
tikrai paB 
vo širdis B 
ta dieną. B 
tų. jei j(l 
patektų ii 
rankas, B 
laisvinim® 
Melsdami® 
vertimą, B 
nie DievB 
klausoiny®

Baland® 
krantus B 
Krėve - 2® 
veno jis B 
phijoje. B 
būti Pen® 
siteto pre®

Lietuvi® 
Krėvės vB 
gražiausi® 
kyti, neiš® 
Tai viena® 
jų. Apie B 
“Šarūną”,® 
laidoje n® 
ras plat® 
straipsnį. B 
dyti savo B 
vę.

13ėl pu® 
los yra B 
Mums čiB 
kad prof.B 
tikimas 1B 
priklauso® 
nūs. I

SveikinB 
toją, link® 
šioje šalyB 
rybinės j®

Teko k® 
M. Ražai® 
siu iš Vcl 
lietuvių B 
rai pažįsti 
kai profel

Vokieti! 
noje, profl 
tuvos RaJ 
galiotiniul 
BALE įgl 
Kalbėdami 
nesusižavl 
tremtinių I 
jų darbšti 

Prof, II 
kalba apil 
jos reikšnl

— Jūs I 
kaip susti! 
kūčių atsj| 
kų siuntei 
sivaizduotl 
kai visi vai 
nupirktus! 
jutėlius ba 
ti apie kl 
dentų, kui 
tetus tik 1 
ka!— kali 
žaitis.

Komunil 
teismas I 
kunigą Til 
minės S1J 
pirmininkl 
tą. Mirtie! 
vakijos g 
galėjo paH 
Įėjimu. Ba 
Kun. Tisol 
landžio ĮSI

Kun. Ti| 
didelis pa 
priklauson 
yra buvęs] 
vyriausybt 
Slovakijos
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